
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Marka Ziółkowskiego, Stanisława Iwana, Jana Michalskiego,  

Andrzeja Owczarka i Bogusława Śmigielskiego 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas 

Szanowna Pani Minister! 

Nowe rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicz-

nego w formach pozaszkolnych zmieniło zasady pobierania opłat za kształcenie prowadzone w formach po-

zaszkolnych. 

Nowe przepisy uniemożliwiają placówkom kształcenia ustawicznego i praktycznego prowadzenie działal-

ności na zasadach komercyjnych, co, zgodnie z sygnałami, które do nas dotarły, ma następujące konsekwen-

cje: 

1. Uprzywilejowanie placówek niepublicznych, które nadal mogą prowadzić działalność przynoszącą do-

chód, w stosunku do placówek publicznych niemających już takich możliwości. 

2. Trudności z wyposażeniem ośrodków w nowe technologie, a co za tym idzie, niepełne wykonanie zo-

bowiązań centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz 

partnerów gospodarczych. Dotychczas publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego mogły 

świadczyć usługi odpłatnie, pozyskując w ten sposób środki na dalsze utrzymanie infrastruktury, na oczeki-

wanym przez rynek poziomie i zgodne z wymaganiami pracodawców. 

3. Brak zainteresowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego dofinansowaniem projektów unij-

nych. Według dotychczasowych zasad zakupiony w ramach realizacji projektu sprzęt był wykorzystywany do 

celów prowadzonej przez placówki działalności gospodarczej w zakresie kursów i szkoleń, a w wyniku zrea-

lizowania projektu placówki uzyskiwały środki finansowe przeznaczane na utrzymanie bieżącej działalności 

placówki, wypłaty dla pracowników, remonty i zakup nowego wyposażenia. W świetle nowego rozporządze-

nia nie będzie to już możliwe. 

4. Wobec braku pomocy ze strony jednostek samorządu terytorialnego nastąpi zubożenie publicznych pla-

cówek kształcenia ustawicznego i praktycznego i spadek ich konkurencyjności. 

5. Zmniejszy się udział placówek publicznych w projektach unijnych. 

Prosimy Panią Minister o interpretację obowiązującego rozporządzenia: czy w pojęciu ponoszonych przez 

placówkę kosztów mieścić się może inwestycja w nowy sprzęt, czy tylko amortyzacja? Dotąd organ prowa-

dzący dopuszczał doposażenie danej jednostki. Czy uważa Pani za możliwe rozszerzenie pojęcia kosztów lub 

ewentualne dopuszczenie osiągania zysku pod warunkiem jego przeznaczenia na działalność statutową? 

Mając to na uwadze, prosimy Panią Minister o analizę sytuacji i ewentualną zmianę przepisów tak, aby 

nie doprowadziły do pogorszenia sytuacji publicznego kształcenia ustawicznego i praktycznego. 
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